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Helsinki kokeilee jätehuollon digitalisoimista 
Helsingin kantakaupungin 175 roska-astiaan ja jätteiden syväkeräysastiaan on ilmestynyt tauluja, jotka 

sisältävät QR/NFC-tunnisteen.  Kaupunkilainen voi skannata ”tagin” ja lähettää jätteiden tyhjennyspyynnön 

suoraan tyhjennysjärjestelmään älypuhelimellaan. Kyseessä on rakentamispalveluliikelaitos Staran kokeilu  

julkisten jäteastioiden tyhjennyksen tehostamiseksi. Digiratkaisu on suomalaisen Lehtovuori Oy:n 

kehittämä.  

 

– Ennen kaupunkilaisen ilmoitus roska-astian täyttymisestä meni kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, josta 

viesti tuli meille. Täältä se taas ohjattiin tyhjennyksestä vastaavalle yksilölle. Nyt ilmoittaminen helpottuu ja 

viesti välittyy suoraan oikeaan paikkaan. Se nopeuttaa tyhjennystä, jos jäteastia tai syväsäiliö on täyttynyt 

ennen normaalia tyhjennysaikaa, kertoo Staran vastaava piiripuutarhuri Sampo Sainio. 

Tagien taustalla on mm. älykkäistä roska-astioitaan tunnetun Lehtovuori Oy:n karttapohjainen FinBinCare-

ohjelmisto, jossa tyhjennyspyynnöt näkyvät reaaliajassa. Starassa pyynnöt käydään läpi joka aamu, niille 

tehdään tilaa tyhjennyskierrossa, ja astiat kuitataan tyhjennetyiksi, kun työ on tehty. 

– Olemme päättäneet kokeilla uutuuksia rohkeasti, jos ne ovat järkevästi kokeiltavissa, vaikka osa kokeiluista 

voikin epäonnistua. Jos taas yksittäinenkin kokeilu onnistuu todella hyvin, se voi tuoda merkittävät säästöt ja 

parantaa asiakaskokemusta.  Lehtovuori oli jätehuollon tehostamiseen keskittyneenä suomalaisena 

valmistajana luonnollinen kumppani tähän kokeiluun, sanoo Sampo Sainio. 

 

Jätteenkäsittelyn älyratkaisujen vienti toi työpaikkoja  

Vuonna 1945 perustettu Lehtovuori Oy on Suomen johtava ympäristökalustaja, jonka tuotteita ostaneiden 

maiden määrä nousi viime viikolla jo 40:een, kun Lehtovuorelta lähti toimituksia Bosnia-Hertsegovinaan ja 

USA:han.  

– Viime vuosien rohkeat panostukset omaan teknologiakehitykseen ja kansainvälistymiseen ovat koetelleet 

välillä unia ja vatsahappoja, mutta ne ovat myös tuoneet meille uuden kasvuvaihteen ja mahdollistaneet 

uusien ihmisten palkkaamisen, sanoo Lehtovuori Oy:n toimitusjohtaja Eero Ojanen, 27. 

Helsingin kokeilussa oleva FinBinCare kuuluu Lehtovuoren jätteenkäsittelyyn suunnattujen älyratkaisujen 

segmenttiin. Yhtiön päätuote on CitySolar-älyroskis, joka puristaa roskat pieneen tilaan aurinkovoimalla ja 

ilmoittaa astian täyttymisestä tyhjentäjälle. Älyroskiksen kustannus- ja ympäristöhyötyjä ovat  

jätteenkuljetusajojen ja -päästöjen väheneminen murto-osaan nykyisistä määristä. 

 

Parhaillaan Lehtovuorta työllistää 80 CitySolarin ja runsaan 1000 muun kaupunkikalusteen suurtilaus Ruotsista. 

Nuo älyroskikset tulevat sijoittumaan Tukholman alueelle. Kotimaassa Lehtovuori Oy:tä muistettiin pari viikkoa 

sitten Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöpalkinnolla. 

 

 

http://www.lehtovuori.fi/
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Lisätiedot 
 

Helsingin kaupungin Stara 

Sampo Sainio, vastaava piiripuutarhuri 

sampo.sainio@hel.fi | 050 555 2690 

 

Lehtovuori Oy  

Eero Ojanen, toimitusjohtaja  

eero.ojanen@lehtovuori.fi | 050 466 3610  

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7CtG3HWWhu0   

 

Kuvat 

 
Kuva 1: 

Helsingin kantakaupungin "tagilliset" roska-astiat näkyvät jätehuollolle karttapohjaisessa 

ohjelmistossa, johon ilmestyvät kaupunkilaisten klikkaamat tyhjennyspyynnöt. Ohjelmisto kuuluu 

älyroskiksistaan tunnetun kotimaisen Lehtovuori Oy:n FinBinCare-ratkaisuun. 

Kuva 2: 

Lehtovuoren CitySolar on älyroskis, joka puristaa roskansa pieneen tilaan aurinkovoimalla ja ilmoittaa 

täyttymisestään jätehuoltoon. 

 

Lehtovuori Oy  

 

Vuonna 1945 perustettu, Design from Finland -merkin saanut Lehtovuori Oy on Suomen johtava 

ympäristökalustaja, jolla on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Lehtovuoren tyylikkäät penkit, 

roska-astiat ja muut ulkokalusteet näkyvät lähes jokaisen kaupunkimme kaduilla, puistoissa, 

kiinteistöissä ja ulkoilualueilla. Yhtiön tuotteita on viety jo 40 maahan. Ne ovat tunnettuja 

muotoilunsa ja kestävyytensä lisäksi uusista älyratkaisuista. Lehtovuori Oy työllistää 45 ammattilaista, 

ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin seitsemän miljoonaa euroa. Lehtovuori Oy:n tehdas sijaitsee 

Ylöjärvellä. 

http://www.lehtovuori.fi/

